
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Inscrição Sala 

 

PROGRAMA COM PRÉ-REQUISITO: CIRURGIA VASCULAR 

ESPECIALIDADE: Cirurgia Vascular (R3)  

Área de Atuação: Ecografia Vascular com Doppler  
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01. Anote o seu número de inscrição e o número da sala.  

02. Antes de iniciar a resolução das 50 (cinquenta) questões, verifique se o 
Caderno-Questionário está completo e se contém alguma imperfeição. 
Qualquer reclamação deverá ser feita nos primeiros 30 (trinta) minutos 
após o início da prova. 

03. Ao receber a Folha-Resposta, confira os dados do cabeçalho. Havendo 
necessidade de correção de algum dado, chame o fiscal. Para marcar a 
resposta de uma questão, preencha, totalmente, com caneta azul ou 
preta, apenas a quadrícula correspondente a sua opção. Não use 
corretivo nem rasure a Folha-Resposta. 

 

INSTRUÇÕES 

RESIDÊNCIA MÉDICA 2014 

CADERNO-QUESTIONÁRIO 

DATA: 08 DE DEZEMBRO DE 2013. 
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   PROGRAMA COM PRÉ-REQUISITO  
 50 QUESTÕES 

 

 
01. Embolização da artéria brônquica é um procedimento realizado na maioria das vezes através de 

cateterismo seletivo da artéria brônquica e o agente embolizante mais utilizado são embosferas. Qual a 

principal indicação em nível mundial de embolização da artéria brônquica? 

A) Trauma torácico. 

B) Aneurisma de artéria brônquica. 

C) Hemoptise maciça em decorrência de tuberculose. 

D) Hemoptise em decorrência de fibrose cística/ bronquiectasia. 

 
02. Um garoto de 15 anos com queixa de epistaxe e obstrução nasal faz uma tomografia que evidencia 

volumosa massa na fossa nasal. O otorrino dá o diagnóstico de angionasofibroma juvenil e pede para o 

serviço de cirurgia vascular fazer a embolização pré-operatória. Qual a artéria que irriga, na maioria das 

vezes, o angionasofibroma juvenil? 

A) Artéria Faríngea Ascendente. 

B) Artéria Maxilar Interna. 

C) Artéria Lingual. 

D) Artéria Facial. 

 
03. O aneurisma de artéria poplítea é o principal aneurisma periférico e complica, principalmente, com 

trombose e embolização. No aneurisma de poplítea, qual o principal dado a ser considerado para 

estabelecer a história natural e, portanto, a conduta entre cirurgia e observação?  

A) Diâmetro maior que 2 cm. 

B) Ausência de pulsos distais. 

C) Presença de trombo no aneurisma. 

D) Localização na poplítea infrapatelar. 

 
04. As artérias viscerais podem ser sede de aneurismas sendo as mais acometidas as artérias esplênicas e 

hepática. Outras artérias tais como tronco celíaco, mesentérica superior e gastro-duodenal também podem 

ser acometidas. Qual aneurisma visceral é fortemente associado à endocardite ou uso de drogas injetáveis?  

A) Hepática. 

B) Tronco Celíaco. 

C) Gastroduodenal. 

D) Mesentérica Superior. 

 
05. O exame físico vascular pode ser complementado pelo uso do Ultrassom Doppler de ondas contínuas, 

ferramenta útil para análise do fluxo vascular tanto em artérias como em veias. Em relação ao Ultrassom 

Doppler de ondas contínuas marque a afirmativa verdadeira. 

A) Produz imagem apenas em modo B. 

B) Utiliza transdutores de baixa frequência.  

C) O sinal doppler é maior quando o ângulo de insonação é de 90 graus. 

D) O desvio da frequência doppler é diretamente proporcional à velocidade do fluxo sanguíneo. 

 
06. A Pletismografia a Ar é um exame útil para estudar a hemodinâmica do sistema venoso dos membros 

inferiores. Qual o índice da pletismografia a Ar que melhor se correlaciona com a pressão venosa 

ambulatorial? 

A) Volume Venoso. 

B) Fração de Ejeção. 

C) Fração de Volume Residual. 

D) Índice de enchimento venoso. 
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07. A incidência angiográfica é essencial para obter excelentes imagens da luz do vaso com menor erro 

possível. Qual das incidências angiográficas abaixo está correta? 

A) Oblíqua direita para visualizar a bifurcação da ilíaca comum esquerda. 

B) Oblíqua direita para visualizar a bifurcação da femoral comum esquerda. 

C) Antero-Posterior para avaliação da origem da artéria renal esquerda. 

D) Oblíqua Anterior direita para visualizar os troncos supra-aórticos. 

 
08. Dislipidemia é um importante fator de risco ateroesclerótico. HDL, popularmente conhecido como 

colesterol “bom”, através de um processo conhecido como “transporte reverso de colesterol” apresenta 

propriedade antiaterogênica. Qual classe terapêutica tem melhor efeito em aumentar o HDL? 

A) Estatinas. 

B) Fibratos. 

C) Niacina. 

D) Quelantes de ácidos biliares. 

 
09. Paciente hipertenso chega ao consultório queixando-se de edema dos membros inferiores. Não apresenta 

outros sinais ou sintomas de doença venosa crônica e não apresenta outras comorbidades sistêmicas que 

justifiquem o edema. Paciente relata que o edema começou após o uso de um medicamento para 

hipertensão prescrito pelo seu cardiologista. Qual classe de anti-hipertensivo apresenta edema de membros 

inferiores como efeito colateral? 

A) Beta bloqueador. 

B) Bloqueadores alfa. 

C) Diuréticos Tiazídicos. 

D) Bloqueadores do canal de cálcio. 

 
10. Paciente obesa com embolia pulmonar submaciça, e disfunção ventricular direita e intenso desconforto 

respiratório, porém estável hemodinamicamente. Decide-se pelo tratamento trombolítico sistêmico. Qual 

a dose recomendada e o tempo de infusão? 

A) 50 mg em 12 horas. 

B) 0,6mg/kg em 2 minutos. 

C) 100 mg em um período de 2 horas. 

D) 40 a 80 mg em um período de 40 a 90 minutos. 

 
11. Paciente portador de insuficiência renal crônica e urêmico apresentando diátese hemorrágica. Qual 

exame laboratorial mais provavelmente estará alterado? 

A) TAP. 

B) TTPa. 

C) Plaquetas. 

D) Tempo de sangramento. 

 
12. Paciente no segundo dia da correção endovascular de um aneurisma de aorta abdominal infrarrenal 

evolui na primeira semana com febre, leucocitose e VHS elevado. Qual a sua conduta? 

A) Sintomáticos. 

B) Antibiótico endovenoso de largo espectro. 

C) Reoperação para retirar a endoprotese e fazer axilobifemoral. 

D) Reoperação para retirada da endoprotese e correção do aneurisma com enxerto de veia femoral superficial. 

 
13. Paciente com lesão traumática da artéria femoral superficial com choque hipovolêmico (PA 80X40 e FC de 120). 

Qual a anestesia indicada nesse caso? 

A) Pentabloqueio. 

B) Geral balanceada. 

C) Bloqueio epidural lombar. 

D) Bloqueio subaracnóideo lombar. 
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14. A tomografia computadorizada é um excelente exame de imagem para avaliação de tumores cervicais. 

Na imagem tomográfica em corte transversal mostrada abaixo qual o diagnóstico mais provável? 

 

 
 

A) Tumor de tireoide. 

B) Paranganglioma vagal. 

C) Paranganglioma jugular. 

D) Paranganglioma do corpo carotídeo. 

 

15. Fibrodisplasia arterial é uma doença não inflamatória e não ateroesclerótica que acomete artérias de médio 

calibre e causa estenose e/ou dilatações. Quais as artérias mais comumente afetadas pela fibrodisplasia? 

A) Ilíaca externa, subclávia e renal. 

B) Ilíaca interna, renal e carótida interna. 

C) Renal, carótida interna e ilíaca externa. 

D) Carótida interna, braquial e ilíaca comum. 

 

16. Jovem portador de enxaqueca fazendo uso de analgésicos derivados do ergot dá entrada no pronto-socorro 

com sinais de isquemia de ambos os membros inferiores. A arteriografia mostra todo eixo femoro-poplíteo 

pérvio porém com calibre reduzido.  Qual a droga de escolha para reverter o quadro? 

A) Pentoxifilina. 

B) Cilostazol. 

C) Nipride. 

D) Tridil. 

 

17. Paciente com síndrome do encarceramento da artéria poplítea. Nota-se, na cirurgia, que a cabeça medial 

do gastrocnêmico tem inserção anômala no fêmur em uma posição mais lateral fazendo com que a poplítea 

fique em uma posição medial. Segundo a classificação de Delaney e Gonzáles, que tipo de encarceramento 

poplíteo foi descrito acima? 

A) Tipo I. 

B) Tipo II. 

C) Tipo III. 

D) Tipo IV. 
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18. A classificação TASC 2007 é utilizada para graduar as lesões ateroescleróticas e orientar o tratamento 

entre cirurgia aberta e endovascular. Segundo a classificação TASC 2007, a lesão de ilíaca mostrada 

abaixo, é descrita como: 
 

 
 

A) TASC A. 

B) TASC B. 

C) TASC C. 

D) TASC D. 
 

19. A ateroesclerose tem uma localização de certa forma previsível, acometendo, geralmente, áreas de 

bifurcação ou locais onde emergem ramos de grosso calibre. Como exemplo, podemos citar a bifurcação 

carotídea. Na bifurcação carotídea, a lesão ocorre, inicialmente, na parede externa do bulbo carotídeo 

pelos motivos expostos abaixo, exceto por: 

A) Alto estresse de cisalhamento. 

B) Baixo estresse de cisalhamento. 

C) Oscilação direcional do estresse de cisalhamento. 

D) Maior tempo de contato de elementos do sangue com a parede. 

 

20. Paciente jovem do sexo masculino, estivador, refere que após extenuante esforço passou a queixar-se de 

inchaço e dor no membro superior esquerdo. Fez um USG Doppler que mostrou trombose em eixo 

axilosubclávio. Que síndrome clínica foi descrita acima? 

A) Síndrome Mafucci. 

B) Síndrome de Raynaud. 

C) Síndrome de Paget-Schroetter. 

D) Sindrome do martelo de Hummer. 

 

21.  Paciente do sexo feminino, 72 anos, com histórico de úlcera na perna direita de longa data. Não é 

hipertensa e não apresenta sinais de doença venosa crônica.  Foi pedida uma biópsia pois o médico 

suspeitou de que tipo de úlcera? 

A) Úlcera de Charcot. 

B) Úlcera de Marjolim. 

C) Úlcera de Martorell. 

D) Úlcera secundária a Leishmaniose. 
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22. Paciente do sexo feminino, 68 anos, hipertensa de difícil controle mesmo com uso de mais de 3 classes 

de anti-hipertensivo. Tem rim único e com função renal limítrofe. Fez USG Doppler que mostrou 

estenose crítica na origem da artéria renal direita. A angiografia confirmou a estenose (vide figura).  
 

 
 

Qual a conduta adequada para essa paciente? 

A) Angioplastia com balão 0,0355 mm por 15mm. 

B) Stent balão expansível 0,014 OTW de 5 por 20 mm. 

C) Stent balão expansível 0,035 Monorail 5mm por 20mm. 

D) Stent balão expansível 0,014 Monorail 5mm por 20mm. 
 

23. Paciente portador de hepatite B apresentando sangramento digestivo intermitente, hipertensão arterial e 

insuficiência renal crônica não dialítica. Fez angiotomografia de abdome que mostrou múltiplos aneurismas 

viscerais. Qual o provável diagnóstico do caso acima? 

A) Poliarterite Nodosa. 

B) Síndrome de Cogan. 

C) Síndrome de Churg-Strauss. 

D) Arterite de Células Gigantes. 
 

24. Paciente com estenose em carótida interna esquerda entre 50-69% e AVC recente (48 horas) com sequela 

discreta em membro superior direito. Qual a melhor conduta nesse caso? 

A) Tratamento clínico com antiagregação dupla (aas + clopidogrel). 

B) Endarterectomia de carótida o mais precoce possível. 

C) Stent carotídeo o mais precoce possível. 

D) Endarterectomia 30 dias após o AVC. 
 

25. Paciente de 80 anos com aneurisma de aorta abdominal infrarenal de 5,5cm assintomático. O colo 

proximal tem 28mm de diâmetro e 15 mm de extensão, é reto e não tem trombos ou calcificação na 

parede. A bifurcação da aorta tem 15mm. O colo distal é adequado em ambas as ilíacas. A ilíaca externa 

tem 8mm bilateralmente. Qual o melhor conduta terapêutica a ser adotada? 

A) Endoprotese Aórtica trimodular. 

B) Endoaneurismorrafia via cirurgia aberta. 

C) Endoprotese Aórtica bimodular bifurcada.  

D) Endoprotese aorto-monoilíaca + femoro femoral cruzado. 
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26. A figura abaixo mostra uma úlcera pós-escleroterapia de microvarizes. Geralmente tais úlceras são muito 

dolorosas e de difícil tratamento.  
 

 
 
 

Qual o mecanismo causal de tal lesão? 

A) Extravasamento do agente esclerosante para o subcutâneo. 

B) Refluxo para o sistema arteriolocapilar e isquemia. 

C) Infecção no local de punção na pele. 

D) Alergia ao esclerosante. 
 

27. Paciente do sexo feminino, 30 anos, refere edema no pé e perna esquerdos desde os 10 anos. Não tem 

antecedente de erisipela. O sinal de Stemer é positivo. O edema regride parcialmente se a paciente ficar 

muito tempo deitada. Classifique o linfedema dessa paciente: 

A) Linfedema congênito subagudo. 

B) Linfedema primário tardio crônico. 

C) Linfedema primário precoce agudo. 

D) Linfedema primário precoce subagudo. 
 

28. Paciente do sexo feminino, 30 anos, apresenta TVP extensa no MID. Não tem nenhum fator de risco 

aparente, exceto o fato de ter vários familiares com antecedente de TVP. Suspeita-se de trombose de 

origem familiar. Na trombose familiar, qual a causa mais comum de trombofilia primária? 

A) Fator V de Leiden. 

B) Deficiência de proteína C. 

C) Deficiência de proteína S. 

D) Deficiência de Antitrombina III. 
 

29. O número de Reynold é diretamente proporcional ao diâmetro do vaso e à velocidade do sangue e 

inversamente proporcional, à viscosidade do sangue. Número de Reynold maior que 2.000 relaciona-se com: 

A) Risco de rotura de aneurisma. 

B) Tensão na parede do vaso. 

C) Extensão da estenose. 

D) Fluxo turbulento. 

Conferir figura correspondente com melhor resolução no anexo (FIGURA 1) 
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30. A insuficiência venosa crônica (IVC) caracteriza-se por edema, varizes, hiperpigmentação e desenvolvimento 

de úlcera venosa. O fator mais importante para os sinais e sintomas de IVC é: 

A) Refluxo valvular.  

B) Hipertensão venosa quando em pé. 

C) Hipertensão venosa ambulatorial. 

D) Enfraquecimento da parede venosa. 

 
31. Pacientes com doença ateroesclerótica no segmento aorto-ilíaco frequentemente apresentam oclusão da 

femoral superfical. Quando, nesses pacientes, além da correção proximal, temos que fazer também o 

by-pass femoro-poplíteo no mesmo tempo cirúrgico? 

A) Paciente com claudicação incapacitante. 

B) Paciente com isquemia crítica rutheford 5-6. 

C) Paciente com doença severa no setor aorto-ilíaco. 

D) Femoral profunda de bom calibre e enchendo a poplítea supra-genicular. 

 
32. Paciente com TVP acometendo eixo femoro-poplíteo. Inicia-se Marevan na dose de 10mg dia. Após 4 

dias do início do Marevan, nota-se uma área necrótica com bordos avermelhados no flanco direito do 

paciente. Qual a causa mais comum que explica esse achado? 

A) Fator V de Leiden. 

B) Deficiência de proteína S. 

C) Deficiência de proteína C. 

D) Deficiência de Antitrombina III. 

 
33. Pacientes claudicantes geralmente têm um bom prognóstico em relação ao membro inferior com 75% 

deles em 5 anos tendo melhora ou estabilização da distância de claudicação. Entretanto, 20% irão 

necessitar de uma revascularização e 5% irão perder a perna. Quais os fatores de risco mais importantes 

para a pior evolução natural em pacientes claudicantes? 

A) Oclusão de femoral superficial, diabetes e fumo. 

B) Fumo, índice tornozelo braço menor que 0,5 e diabetes. 

C) Oclusão aorto-ilíaca, hipertensão não controlados e diabetes. 

D) Índice tornozelo braço menor que 0,5, oclusão de artérias da perna e diabetes. 

 
34. Pacientes com TVP e contraindicação a anticoagulação necessitam de implante de filtro de veia cava 

inferior para prevenção de TEP. Para pacientes com mega-cava (>35mm) qual o melhor filtro indicado? 

A) Bird’sNest. 

B) Greenfield. 

C) Filtro ELLA. 

D) Simon-Nitinol. 

 
35. Em uma angiografia para avaliação de possível estenose da artéria renal, detecta-se a imagem conhecida 

como “colar de pérolas”. A imagem em colar de pérolas sugere qual patologia? 

A) Arterite de Takaiasu. 

B) Displasia fibromuscular. 

C) Doença cística adventicial. 

D) Aneurisma de artéria renal. 

 
36. A embolização de mioma uterino é um procedimento que vem ganhando popularidade entre ginecologistas 

e cirurgiões endovasculares. Sobre a embolização do mioma, qual afirmativa está correta? 

A) Deve ser unilateral. 

B) A principal indicação é sangramento. 

C) Deve-se usar esferas de 100-300 micras. 

D) Na síndrome pós-embolização a dor é de pequena monta. 
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37. No estudo angiográfico dos troncos supraórticos, a incidência oblíqua lateral direita é utilizada para 

melhor visualização da: 

A) Óstio da vertebral esquerda e subclávia direita.  

B) Vertebral direita e origem da carótida direita. 

C) Mamária direita e vertebral esquerda. 

D) Origem da carótida direita. 
 

38. Paciente com oclusão de uma das carótidas o fluxo proveniente da carótida contra-lateral a oclusão 

dependerá da perviedade da seguinte artéria: 

A) Basilar. 

B) Cerebral média. 

C) Comunicante anterior. 

D) Comunicante posterior. 
 

39. Para o correto estudo angiográfico, a escolha do cateter é essencial para o sucesso do procedimento. Nos 

exames que visam estudar as artérias do intestino, qual o cateter que não é recomendado no caso de 

acesso pela femoral? 

A) Kump. 

B) Cobra. 

C) Michaelsom. 

D) Simons curva 1. 
 

40. Um cateter angiográfico de 5F mede: 

A) 1,56mm 

B) 1,65mm 

C) 1,95mm 

D) 1,99mm 
 

41. No início do uso dos contrastes radiológicos, o dióxido de thorium foi muito utilizado, porém, foi 

retirado do mercado devido a: 

A) Por ser cardiotóxico em altas doses. 

B) Alta incidência de reações alérgicas. 

C) Alta incidência de nefropatia induzida pelo contraste. 

D) Maior incidência de câncer hematológico e hepático. 
 

42. Transfusão maciça é definida como o uso de mais de 10 unidades de sangue em poucas horas ou a troca 

da volemia em 24 horas e pode acarretar mudanças metabólicas importantes no paciente. Qual das 

alternativas abaixo não corresponde a uma mudança metabólica associada à transfusão maciça? 

A) Alcalose. 

B) Hipercalcemia. 

C) Hipercalemia. 

D) Diminuição do 2,3 Difosfoglicerato. 
 

43. Paciente no pós-operatório de aneurisma de aorta abdominal infrarrenal está evoluindo com vômitos 

incoercíveis há várias horas. Qual o distúrbio ácido básico é esperado encontrar nessa situação? 

A) Acidose metabólica com anion gap normal. 

B) Alcalose metabólica com anion gap alterado. 

C) Alcalose metabólica hipoclorêmica e hipocalêmica. 

D) Acidose metabólica hipercalêmica e hiperclorêmica. 
 

44. Pacientes com dissecção de aorta torácica tipo B não complicada não tem indicação em princípio de 

cirurgia. Entretanto o tratamento clínico é essencial para diminuir a extensão da dissecção e o risco de rotura. 

Qual a droga inicial de escolha no tratamento clínico da dissecção de aorta torácica não complicada? 

A) Esmolol. 

B) Nipride. 

C) Diltiazem. 

D) Hidralazina. 
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45. Em relação ao stent carotídeo, marque a opção verdadeira. 

A) O stent carotídeo é OTW. 

B) No caso de placa hipoecóica o ideal é stent de células abertas. 

C) Seu diâmetro é baseado no calibre da carótida interna distal a placa. 

D) No caso de tortuosidade na carótida interna distal a placa o ideal é o uso de stent de células abertas. 

 

46. Pacientes submetidos a angioplastia/stent carotídeo devem receber uma medicação minutos antes da 

utilização do balão, para evitar complicações. Que droga é essa? 

A) Esmolol. 

B) Heparina. 

C) Atropina. 

D) Clopidogrel.  

 

47. Qual o exame mais útil para selecionar pacientes com mioma que poderiam se beneficiar de uma 

embolização? 

A) Aortografia. 

B) Ultrassonografia Transvaginal. 

C) Tomografia Computadorizada. 

D) Ressonância Magnética Nuclear.  

 

48.  Os portugueses tiveram um papel importante nos primórdios da angiografia, pois fizeram a primeira 

aortografia translobar e a primeira angiografia cerebral. Quem realizou a primeira angiografia cerebral? 

A) Egas Moniz. 

B) Pedro de Holanda. 

C) João Cid dos Santos. 

D) Manoel Joaquim dos Santos. 

 

49. Paciente com oclusão arterial aguda pode ser tratado via cirurgia aberta, by-pass ou embolectomia, mas 

também por via endovascular, através de terapia trombolítica intratrombo por cateter multiperfurado. 

Qual a indicação de trombolise apresenta melhores resultados? 

A) Trombose de enxerto protético com menos de 14 dias de evolução e Rutheford Classe II-A. 

B) Trombose de enxerto autógeno com menos de 7 dias de evolução e Rutheford Classe I B. 

C) Embolia arterial aguda com menos de 14 dias de evolução e Rutheford Classe II A. 

D) Trombose de artéria nativa por câncer. 

 

50. Paciente com cirrose hepática e um nódulo hepático único de 12cm no segmento VI/VII. O serviço de 

hepatologia solicita a realização de uma quimioembolização. Qual o agente embolizante ideal nesses casos? 

A) Partículas de PVA. 

B) Embosferas de 300-500 Micras. 

C) Trombose de artéria nativa por câncer. 

D) Microesfera carreadoras de doxorrubicina. 

 


